Chiều ngày 01 tháng 02 năm 2018, UBND phường An Hải Đông tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Quốc
phòng- quân sự địa phương năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Về dự và chỉ đạo
Hội nghị có Trung tá Trần Quang Chánh- Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy
Quân sự quận Sơn Trà; đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMT, các Hội, đoàn thể và thành viên Hội
đồng nghĩa vụ quân sự phường; Tiểu đội dân quân thường trực phường; Bí thư chi bộ và tổ trưởng dân phố
khu dân cư cùng các tập thể và cá nhân được khen thưởng.

Toàn cảnh hội nghị

Trong năm 2017, Ban Chỉ huy quân sự phường đã tham mưu cho Đảng uỷ, HĐND, UBND phường quán
triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; đẩy mạnh cuộc vận động “Phát huy truyền
thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; xây dựng và củng cố tiểu đội Dân quân Thường trực
gồm10 đồng chí, đảm bảo về quân số và chất lượng; xây dựng và triển khai kế hoạch sẵn sàng chiến đấu
đảm bảo an toàn các ngày lễ, tết, Tuần lễ cấp cao APEC; tổ chức 120 lượt phối hợp tuần tra 8394 của Thành
phố và phát hiện 06 vụ trộm cắp, 12 vụ ngăn chặn mâu thuẩn và gây rối trật tự cộng cộng, 03 vụ đánh bạc,
01 vụ sử dụng ma túy; kết nạp 45 dân quân mới; tổ chức gặp mặt và tặng quà quân nhân xuất ngũ và động
viên 15 thanh niên lên đường nhập ngũ với tổng số tiền 18 triệu đồng; tổ chức học Luật nghĩa vụ quân sự
cho thanh niên và đăng ký nghĩa vụ lần đầu đạt 100% chỉ tiêu giao; thực hiện chương trình làm đường bê
tong, xây dựng nông thôn mới tại xã Hòa Bắc; ủng hộ đồng bào lũ lụt ở các tỉnh phía bắc miền Trung… với
tổng số tiền hơn 23 triệu đồng; thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí thiết bị kỹ
thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông’ và Chỉ thị 43 của Thành ủy về “Năm văn hóa văn
minh đô thị”…

Tại hội nghị, có 09 tập thể và 15 cá nhân được Ủy ban nhân phường biểu dương và khen thưởng đã hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.
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